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Visie Jongeren met ADHD-kenmerken of de diagnose ADHD reageren 

vaak impulsief waardoor problemen kunnen ontstaan. Zij kunnen op 

het impulsief handelen moeilijk grip krijgen. Omdat bij een beperkte 

impulscontrole de motoriek een grote rol kan spelen, is er een 

training ontwikkeld. 

 

Methodiek 

 

De training is gericht op de impulscontrole van de jongere aan de 

hand van de methode Stoppen Denken Doen in groepsverband. 

Het programma is individueel gericht waarbij de groepsdynamiek als 

middel gebruikt wordt en bestaat uit verschillende fasen:  

 In de kennismakingsfase wordt een eerste aanzet gegeven voor 

een vertrouwensrelatie. 

 In de voorbereidende fase is het van belang dat een jongere 

weet welke mechanismen een rol spelen bij Stoppen Denken 

Doen. Contact maken en dit contact onderhouden is een 

belangrijk onderdeel in deze fase. 

 Binnen de praktische fase wordt er letterlijk geoefend met 

Stoppen Denken Doen.  

 In de afsluitende fase leert een jongere reflecteren op zijn/haar 

gedrag en oplossingen zoeken. 

 

Doelen 

 

Einddoel: Meer controle krijgen op eigen impulsiviteit en de 

jongere denkt na voordat hij/zij een gedragskeuze maakt.  

 

Subdoelen: 

 De jongere kan inschattingen maken met betrekking tot zichzelf 

in relatie tot anderen. 

 De jongere kan contact maken en dit onderhouden. 

 De jongere accepteert begrenzing en past dit later zelf toe.  

 De jongere kan reflecteren op zijn gedrag en heeft inzicht in 

zijn/haar handelen. 

 

Doelgroep Jongeren tussen 12-18 jaar, die verblijven in residentiële 

jeugdzorginstellingen. 

 

Indicaties: 

 Jongeren met kenmerken of de diagnose ADHD, PDD-NOS en/of 

aanverwante stoornissen.   

 Jongeren met gedragsproblemen die veroorzaakt worden door 

onvoldoende impulscontrole. 

 Jongeren met sociaal-emotionele achterstand waarbij een 

positieve ontwikkeling wordt gestagneerd door onvoldoende 

impulscontrole.            

 

Contra-indicaties: 

 Participeren in een groep is te hoog gegrepen. 

 

Locatie De Hoenderloo Groep, locatie Hoenderloo, locatie Deelen. 
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Frequentie en intensiteit Stop Denken Doen is een groepsmodule die wekelijks (met 

uitzondering van de schoolvakanties) plaatsvindt (10 

bijeenkomsten). Bijeenkomsten duren 1,5 uur. 

 

Duur Stop Denken Doen start 3 keer per jaar en duurt 10 weken. 

 

Voortgangsbewaking en 

betrokkenheid 

hulpvragers 

Trainers: Vaktherapeuten 

De jongere wordt aangemeld voor de module bij Therapie & 

Training door de behandelcoördinator. Bij voldoende aanmeldingen 

gaat de training van start. Indien nodig vindt er vooraf een 

intakegesprek plaats. Tijdens de training worden de 

behandelcoördinator en de leefgroep/gezinsgroep op de hoogte 

gehouden van de besproken thema’s en de inzet van de jongere.  

 

 


